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Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, 
onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado dos 

mortos. Ofereceram-Lhe lá um jantar: Marta 
andava a servir e Lázaro era um dos que 

estavam à mesa com Jesus. Então Maria tomou 
uma libra de perfume de nardo puro, de alto 

preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-Lhos 
com os cabelos; e a casa encheu-se com o 

perfume do bálsamo. (João 12)

Ao cair da tarde, sentou-Se à mesa com os Doze. 
Enquanto comiam, declarou: «Em verdade, em verdade 

vos digo: Um de vós Me entregará». Profundamente 
entristecidos, começou cada um a perguntar Lhe: «Serei 

eu, Senhor?» Jesus respondeu: «Aquele que meteu 
comigo a mão no prato é que vai entregar-Me. O Filho do 
homem vai partir, como está escrito acerca d’Ele. Mas ai 
daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue! Terça-feira da Semana Santa daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue! 

Melhor seria para esse homem não ter nascido». Judas, 
que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou: «Serei eu, 
Mestre?» Respondeu Jesus: «Tu o disseste». (Mateus 26)

Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis 
de procurar-Me e, assim como disse aos judeus, também agora vos 
digo: não podeis ir para onde Eu vou». Perguntou-Lhe Simão Pedro: 
«Para onde vais, Senhor?». Jesus respondeu: «Para onde Eu vou, 

não podes tu seguir-Me por agora; seguir-Me-ás depois». Disse-Lhe 
Pedro: «Senhor, por que motivo não posso seguir-Te agora? Eu 

darei a vida por Ti». Disse-Lhe Jesus: «Darás a vida por Mim? Em 
verdade, em verdade te digo: Não cantará o galo, sem que Me 

tenhas negado três vezes». (João13)

Enquanto Jesus avançava,
o povo estendia as suas capas no cami-nho.

E quando Ele Se aproximava da descida do Monte das 
Oliveiras, toda a multidão dos discípulos

começou a louvar alegremente a Deus, em alta voz,
por todos os milagres que tinham visto.

E diziam: «Ben-dito o que vem como Rei, em nome do 
Senhor! Paz no céu e glória nas alturas!»

Alguns fariseus, do meio da multidão disseram a Jesus: 
«Mestre, repreende os teus discípulos».

Mas Jesus respondeu: «Eu vos digo: se eles se calarem, 
gritarão as pedras».(Lucas 19)
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